
هل ذكرنا مىت يكون الصلب  إذا كانت أو للتنويع ماذا ذكروا فيه ؟ للتنويع ؟ نعم .إذا كانت ذكرنا القول بأن أو 

فيه رأي ثاين  ؟ بعد القتل . املهم ذكرنا أم يصلبون بعد القتل أو قبله هل هو قبل القتل أو بعدها ؟ ذكرناه .

؛ يعين ليست مركبة  ، نفي ، تقطيع ، صلب ، قتل عقوبة منفردةيصلبون بعد القتل؛ وفيه رأي ثالث أن الصلب 

أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض  ((وهذا القول هو ظاهر اآلية 

؛ فيقال هذا ال  فيكون الصلب غري القتل لكنهم أوردوا على هذا الرأي إنه كيف يبدأ باألشد مث باألخف ))

وت وبعضهم قال ثلى قالوا يرتك حىت مي، والذين قالوا للم أشد مث الصلب بدون قتل مث تقطيع اليدان والرجل القتل

هل ذكرنا  ؛ املهم اآلن انتهينا من فوائدها ؟ طيب . حىت ميوت؛ ويكون األول قتل بال صلببل يطعن يف احلر 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا  ((قال اهللا تعاىل:   أنه يلحق ا بقية احلدود ؟ يقاس عليها بقية احلدود  ؟ نعم .

، وفيها ثالثة فوائد، وفيها  هذه اآلية فيها النداء . )) وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون

 (وقد روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال:  يا أيها الذين آمنوا )) ((علة وغاية ؛ أما النداء ففي قوله تعاىل: 

وذكرنا من قبل أن تصدير اخلطاب النداء يدل على إذا سمعت اهللا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك ) 

، وأنه ينبغي  ، مث توجيه النداء إىل املؤمنني يدل على أن امتثال هذا من اإلميان وأن خمالفته نقص يف اإلميان أمهيته

الشخص للمخاطب مبا حيمله على االمتثال يعين يف اخلطاب ينبغي أن تغري الشخص مبا حيمله على  إغراء

، إذا ناديته بيا أيها الكرمي فسوف يكون ذلك دافعا له على  ، فتقول مثال يا أيها الكرمي أكرم الضيف االمتثال

 توجيهه بيا أيها الذين آمنوا فيه فوائد:،  أمهيتهال تصدير اخلطاب بالنداء يدل على إكرام الضيف؛ إذا نقول أو 

وثالثا: إغراء املخاطب ذا  وثانيا: أن املخالفة نقص يف اإلميان . أوال: أن االمتثال من مقتضيات اإلميان .

؛ ألن وصف اإلنسان بالشيء الذي حيمله على الفعل واالمتثال الشك أنه يغريه ويزيده من  الوصف على الفعل

؛ فآمنوا مبن ؟ نقول اإلميان فسره  تأيت هكذا مطلقا يف كثري من اآليات يا أيها الذين آمنوا )) ((وقوله:  . الفعل

أن تؤمن  (، فقال:  ، حيث سأله جربيل عليه الصالة والسالم عن اإلميان النيب عليه الصالة والسالم أبني تفسري

وهي  أي مبا جيب اإلميان به )) آمنوا ((وعلى هذا فيكون  ) ..ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر . باهللا

على  ، وذلك بفعل األوامر واجتناب النواهي اختذوا وقاية من عذاب اهللا اتقوا اهللا )) (( األركان اإلميان الستة .

، إذ البد  ؛ ألن إلنسان قد يفعل شيئا مأمورا به لكن على غري علم أو يرتك شيئا منهيا عنه على غري علم علم

وهلذا فسر  إنما يخشى اهللا من عباده العلماء )) ((كون ذلك من خشية اهللا كما قال اهللا تعاىل: من العلم لي

بعض العلماء التقوى بأا أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا على نور من 

؛ وهلذا نقول أمجع ما قيل يف تعريفا أا امتثال أمر اهللا واجتناب نواهيه  اهللا ختشى عقاب اهللا؛ والنور هو العلم



هل نقول اتقوا  اتقوا اهللا )) (( . إنما يخشى اهللا من عباده العلماء )) ((على علم حىت حيصل له اخلشية ألنه 

فحذرنا اهللا تعاىل  ))ويحذركم اهللا نفسه  ((؛ ألن اهللا قال:  كالمها صحيح اهللا نفسك ؟ أو اتقوا عذاب اهللا ؟

وهذا  اعلموا أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور رحيم )) ((من نفسه عزوجل؛ وإمنا حذرنا منها ألنه طالبنا 

 رحيم وأن عذابي هو العذاب األليم ))النبئ عبادي أني أنا الغفور  ((؛ وقال لنبيه:  خرب أخربنا به هو عزوجل

؛ الوسيلة مفعول ابتغوا يعين  اطلبوا إليه وابتغوا إليه الوسيلة )) (( على خمالفته . فإذا حيذرنا اهللا نفسه أن يعاقبنا

، والوسيلة هي التقرب إىل اهللا كما فسرها كثري من املفسرين بأن معناها ابتغوا القربة إليه يعين  اطلبوا الوسيلة إليه

إليه فالذي يقربنا إليه هو امتثال أمره واجتناب يه ؛ فإذا كان اهللا أمرنا أن نطلب ما يقربنا  اطلبوا ما يقربكم إليه

وليست الوسيلة ما هو معروف عند املتأخرين بأن يتخذ اإلنسان وسائل  وابتغوا إليه الوسيلة )) ((طلبا بالقرب 

أو جاه يل أو النيب ؛ لكن بعض املنحرفني قال املراد بالوسيلة الو  بدعاء أو حنو ذلك ال، املراد ابتغوا التقرب إليه

، مثال ذلك  وإمنا الوسيلة الشيء املوصل إىل اهللا وإىل التقرب إىل اهللا عزوجل النيب أو جاه الويل؛ وهذا ال .

الصالة تقرب إىل اهللا وأقرب ما يكون العبد إىل ربه وهو ساجد، وال يوجد هذا الوصف وهو القرب من اهللا على 

، حيج يتقرب  ، يصوم يتقرب إىل اهللا بالصيام ىل اهللا بالصدقة، اإلنسان يتصدق يتقرب إ هذا الوجه إال بالصالة

فهو أقرب إىل اهللا ممن  أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) (إىل اهللا باحلج لكن ال جيد مثل الصالة 

أي ابذلوا اجلهد يف إعالء   وجاهدوا في سبيله )) (( وقف بعرفة أو على صفا أو على مرة أو يطوف بالبيت .

؛ واملراد بالسبيل هنا دينه ألنه هو  ؛ ألن اجلهاد يف سبيل اهللا أن يقاتل اإلنسان لتكون كلمة اهللا هي العليا تهكلم

هذا أمر ويأتينا إن شاء اهللا يف استنباط  جاهدوا في سبيله )) ((؛ وقوله:  الطريق املوصل إليه تبارك وتعاىل

لعلكم هنا للتعليل  وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون )) (( .الفوائد أنه أمر مشروط بالقدرة كغريه من األوامر 

، الفالح  أي ألجل أن تفلحوا والفالح كلمة جامعة حلصول املطلوب وانتفاء املكروه فهي من أمجع الكلمات

ء ، حيث تتنوع فيه العبارات بالندا يف هذه اآلية الكرمية بالغة القرآن الكرمية حصول املطلوب وانتفاء املكروه .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من البالغة أن  ، النهي تارة، واحلض والعرض ختتلف . ، واألمر تارة تارة

ومن  ؛ وجهه ؟ أن اهللا صدر هذه األوامر الثالثة املهمة بالنداء . نستعمل ما يكون به التنبيه يف األمور اهلامة

؛ وذلك ألنه صدر النداء إىل أو وجه النداء إىل  ناب ي اهللافوائدها: أن اإلميان حيمل على امتثال أمر اهللا واجت

؛ وكلما كان اإلنسان أقوى إميانا كان  املؤمنني والشك أن اإلميان حيمل اإلنسان إىل فعل األوامر واجتناب النواهي

اإلميان فتجده أشد امتثاال لألمر وأبعد عن النهي؛ وهذا الشيء جمرب حىت اإلنسان بنفسه أحيانا جيد يف قلبه قوة 

؛ فكلما كان اإلنسان  يفرت ويفصل فتجد الطاعات  تثقل عليه رغب يف الطاعة وحيب أن يستمر فيها وأحياناي



اتقوا  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا أقوى إميانا كان أشد امتثال األمر والنهي .

  ؛القرآن الكرمي يف مواضع كثرية أمرا ا وثناء على أهلها وبيانا جلزائهم وقد ذكر يف ؛نعم التقوى واجب اهللا ))

؛ من  ي عليكم أن جتمعوا لنا اآليات اليت فيها التقوى أمرا وثناء وجزاء يف القرآن الكرمي من أوله إىل آخرهلقورمبا ن

 ((؛ لقوله:  لقرب إىل اهللاآلية الكرمية: وجوب طلب ا ومن فوائدكل يقوم مبا  . يقوم ذا ؟ على كل حال  

؛ ألنه بأي وسيلة  ، تعلم الدين ومن فوائدها: وجوب التعلم أي اطلبوا الوسيلة إليه . وابتغوا إليه الوسيلة ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما كانت  ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب . نطلب القرب إليه ؟ بالعلم

؛ فإذا قيل اسلك الطريق املقرب  ؛ ألن احلكم يدور مع علته ثر كان االهتمام ا أكثرالعبادة تقرب إىل اهللا أك

ومنه نأخذ أن األعمال تتفاضل بعضها أفضل  إىل اهللا فإن من املعلوم أن ما يكون أقرب أو أشد تقريبا فهو أوىل .

الصالة املفروضة أفضل من ، وهذا أمر قررته الشريعة فجنس الواجب أفضل من جنس التطوع يعين  من بعض

، الصوم الواجب أفضل من النفل، احلج الواجب أفضل من  النافلة، الصدقة الزكاة أفضل من الصدقة التطوع

؛ كذلك أيضا اجلنس يتفاضل باعتبار األجناس فمثال الصالة  ؛ هذا باعتبار اجلنس يتفاضل باعتبار نوعه النفل

أي  (ل ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: على وقتها أحب األعمال إىل اهللا كما سأ

األعمال أحب إلى اهللا ؟ قال الصالة على وقتها قلت ثم أي ؟ قال بر الوالدين قلت ثم أي ؟ قال الجهاد 

 وما هو مناط معرفة فاألعمال فيما بينها تتفاضل واألجناس تتفاضل وأنواع اجلنس تتفاضل . في سبيل اهللا )

،  الفاضل ؟ هو الكتاب والسنة ؛ وهنا مسألة من هو األفضل أرجل يفعل العبادة وانقياد وانشراح الصدر وقبول

، و الثاين يؤجر على املشقة  وآخر يفعلها مبشقة شديدة وجياهد نفسه عليها ؟ األول أفضل مقاما وأعلى منزال

من بعض الوجوه أن  ، ويشبه هذا مقام األولوااهدة أكثر من ذلك لكنه ال ميكن أن ينال درجة األول و 

؛ لكن  الرسول عليه الصالة والسالم أخرب الصحابة أن من ورائهم  الصرب إذ آمن فيهن أجر مخسني من الصحابة

؛ وهذه نكت يف العلم  هل هو ذا األجر الذي كان من أجل املشقة عليه هل ينال مرتبة الصحابة ؟ اجلواب ال

ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب اجلهاد يف  أن يتفقه هذا وإال فقد ختفى على كثري من الناس .ينبغي لطالب العلم 

ولكن هذا العمل أعين اجلهاد يف سبيل اهللا كغريه من الواجبات  وجاهدوا في سبيله )) ((؛ لقوله:  سبيل اهللا

يف العدد والعدة وإال فمن املعلوم  ، أن يكون اإلنسان مكافئا للعدو البد أن يكون له شروط؛ من أمهها: القدرة

اهللا عزوجل  أنه من السفه واهللع أن يتقدم اإلنسان ليقاتل عددا أكثر منه وقوة أكرب من قوته؛ وهلذا مل يوجب

ادوا على مع تكافل العدد ؛ فإن ز  فقط يف الضعف، ومل يوجب املصابرة إال  اإلسالمية اجلهاد إال حني قبل ظهور

وهل يشرتط أن يكون للمجاهدين إمام يأمتون به ويأمترون  ؛ فالبد من القدرة على القدرة . صابرتهم فإنه هناك



،  األول صحيح الطوائف الطوائف والطوائف وجياهد كل واحد من جهة ؟ كتلبأمره ؟ أو نقول ال بأس أن يت

قاتل بعضهم بعضا البد من إمام يكون حتت   رجل حىت ال يكونوا أحزابا يقتل بعضهم بعضا عند النصر أو ي

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ؛ وكيف ميكن أن يقوم جهاد مع تفرق األحزاب ؟ هذا ال ميكن . عند النصر

أضافه إىل نفسه عزوجل إشارة إىل أنه جيب على اإلنسان أن  في سبيله )) ((؛ لقوله:  اإلشارة إىل اإلخالص

، سئل عن الرجل   صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عن ذلك؛ ومىت يكون ؟ سئل النيب يكون جهاده يف سبيل اهللا

، عدل عن  يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رياء ويف رواية لريى مكانه أي ذلك يف سبيل اهللا ؟ فعدل عنها

وقضى على هذه  من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا ) (اجلواب عن الثالثة كلها وقال: 

ألن الرجل  ؛ شجاعة ليس يف سبيل اهللا، ومعىن شجاعة أنه رجل شجاع حيب القتالالذي قاتل  ، الثالثة

، ومن هؤالء عربنا مع  الشجاع حيب أن يقاتل يعين هذا يوافق طبيعته وغريزته ؛ الثاين يقاتل محية، لقومه وعصبيته

ألبدوا إذا قاتلوا باسم اإلسالم خرج من األسف يقاتلون اليهود باسم أيش ؟ باسم عروبة ولو قاتلوا باسم اإلسالم 

بينهم الرجس وهم النصارى ودخل فيهم أمم ال حتصى من املسلمني من العجم وغريهم وأريد بالعجم من سوى 

ها إال اهللا وحصل بذلك النصر بإذن اهللا إذا قام هؤالء يالعرب من الروم والفرس والرببر وهنود و غريهم ال حيص

؛ الثالث الذي سئل عن الرسول صلى اهللا  يلزم من طاعة اهللا عزوجل وعدم إعجاب النفس املقاتلون املسلمون مث

، يقاتل أن يقال فالن جريء وشجاع أو يقاتل من  عليه وعلى آله وسلم املقاتل رياء ـ والعياذ باهللا ـ هذا أخسر

ل ليقال فالن جريء هو من ؛ والذي قات ، كالمها باطل أجل أن يقال فالن جماهد يف سبيل اهللا وكالمها باطل

أول من يسعر م النار ـ أعاذنا اهللا وإياكم من النار ونسأل اهللا العافية ـ؛ إذا البد أن تكون النية خالصة يقاتل 

اإلنسان لتكون كلمة اهللا هي العليا؛ وإين أسألكم الذي قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا هل ميكن أن يفرق فيما 

  ، يريد من غريه أن يقوم بطاعة اهللا فال ميكن أن يفرق يف طاعة اهللا . ؛ ألنه يريد هذا أوجب اهللا عليه ؟ ال

ن الذين كفروا لو أن لهم ما في األرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من  إ ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وما هم بخارجين منها ولهم يريدون أن يخرجوا من النار عذاب يوم القيمة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم 

عذاب مقيم  و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم فمن تاب 

  .)) وأصلح فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم ظلمه من بعد

أن يتوبوا إىل اهللا ويبتغوا إليه الوسيلة  أمر عباده املؤمننيتبارك وتعاىل ؛ ملا بني اهللا  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

إن الذين   ((ذلك من الكفار فقال تعاىل: ب؛ بني عاقبة من مل يكن ثالثة وجياهدوا يف سبيله وبني عاقبه هذا بأنه

ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ما تقبل منهم ولهم معه هم ما في األرض جميعا ومثله ل كفروا لو أن



 لو أن لهم )) ((، خربها مجلة شرط  هذه حتتاج إىل خرب إن الذين كفروا ))( (يف اإلعراب  . عذاب أليم ))

واجلملة من الشرط وجوابه هي خرب إن يف  ما تقبل منه )) ((، جواا قوله:  حتتاج إىل جواب لو أن لهم )) ((و

لو هذه شرطية ولو الشرطية ال  هم ))إن الذين كفروا لو أن ل ((تعاىل:  اهللا يقول .إن الذين كفروا ))  ((قوله: 

تدخل إال على مجلة فعلية فأين مجلة الفعلية والذي بعدها أن املفتوحة وهي نائبة مناب مصدر ؟ يقال يف اجلواب 

لو  ((وقوله:  إىل آخره . لو ثبت أن هلم ما يف األرض مجيعا  إن فعل الشرط حمذوف والتقدير: لو ثبت أن هلم،

ما اسم موصول تفيد العموم أي مجيع ما يف األرض من معادن وأشجار وحبار وأار  )) أن لهم ما في األرض

، وقولنا  إضافة فبذلوه ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ومثله معه )) ((،  وحيوان وآدمي وكل شيء يف األرض

أي ليبذلوه  ليفتدوا به )) ((ه: ؛ وقول ليفتدوا به )) متعلقة ذا احملذوف فبذلوه إشارة إىل أن الالم يف قوله: ((

أي ما تقبل اهللا منهم؛ ذلك ألنه قد حقت عليهم كلمة اهللا وحق  )) ما تقبل منهم ((فداء عما هلم من العذاب 

ففي هذه اآلية يقول اهللا  هلم عذاب أليم هنا مبعىن مؤمل . ولهم عذاب أليم )) ((؛ وهلذا قال:  عليهم العذاب

،  ا من عذاب اهللا مهما بذلوا من الفداء فإم لن ينجو منه وأن عذابه أليم أي مؤملعزوجل أن الكفار لن ينجو 

تعرف كيف   كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب )) ((واقرأ قول اهللا تبارك وتعاىل: 

أن يهتدوا مبا ميكن أن ومنها: أم لن يستطيعوا  ففي اآلية فوائد منها: شدة عذاب الكفار . كان هذا العذاب .

ومنها: أن اهللا سبحانه وتعاىل أراد منهم ما هو أيسر من ذلك وهم يف زمن  مي  أن يفتدوا من هذا العذاب .

ومن فوائد هذه اآلية  ؛ وهذا يف أي وقت ؟ يف الدنيا ولكنهم أبوا فيتحسرون يف اآلخرة أن جيدوا فداء . اإلمكان

ومنها: أن االفتداء بعد حلول  . ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة )) ((؛ لقوله:  الكرمية: إثبات يوم القيمة

وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى  ((وهذا كقوله تعاىل:  ما تقبل منهم )) ((؛ لقوله:  العذاب ال ينفع

سان عامل الغيب وشاهد اإلن ألنه قد فات األوان وحل العذابإذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن )) 

؟  مؤملومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عذاب الكفار عذاب مؤمل ـ والعياذ باهللا ـ؛ وهل هو  فال يقبل منه .

يا  ((، يقولون:  ألم ال ميوتون وال حييون حىت إم يتمنون املوت ولكن ال حيصلهم ؛ مبؤمل؛ ليس  اجلواب ال

 . إنكم ماكثون )) ((اهللا يقضي عليهم فريحيهم ولكنه يقول هلم: وهذا دعاء أن  مالك ليقض علينا ربك ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على من قال إن أهل النار يتأقلبون فيها وال حيسون بأمل وال بعذاب وإال ملا بقوا 

؛ فيقال إن اهللا  ؛ ألن حرارة النار ـ أعاذنا اهللا وإياكم منها ـ أعظم من نار الدنيا بتسع وستني جزءا موجودين

أليس يف  فإن قال قائل: تعاىل يؤملهم ولكنه يبدل جلودهم كلما نضج اجللد بدلوا جبلد آخر ليذوقوا العذاب .

؛ ألم أنذروا وبني هلم وتوعدوا ذا العذاب وأتوه من  فيقال: ال ظلم ذلك ظلم ؤالء ألن هذه عقوبة عظيمة ؟



وإمنا أرد هذا اإليراد ألن بعض  ا ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ))وم ((قبل أنفسهم  كما قل اهللا تعاىل: 

القائلني بالنار تفىن وهو قول شاذ الشك يقولون إن حكمة اهللا تعاىل ورمحته تأىب أن يعذب هؤالء أبد اآلبدين 

وإم أمضوا  ؛ فيقال إنه قد قامت عليهم احلجة إىل عذاب مؤبد .مع أن وجودهم يف الدنيا كان قليال ال ي ..

يريدون  ((مث قال اهللا عزوجل:  دنياهم كلها بدون إميان وال طاعة فتكون آخرته كلها ليس فيها ثواب وال رمحة .

؛ ألن اإلرادة تأيت مبعىن  اإلرادة هنا حيتمل أن يكون معناها احملبة أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ))

ومعلوم أن هذه اإلرادة مبعىن احملبة إذ لو كانت اإلرادة   يريد أن يتوب عليكم ))واهللا ((احملبة كما قال اهللا تعاىل: 

؛ ولكن أىن  حيتمل أن املعىن حيبون أن خيرجوا من النار يريدون )) ((الكونية لتاب اهللا على مجيع الناس، فمعىن 

قادمني من أبواا مث يردون إىل ؛ وحيتمل أن املعىن أم خيدعون مبعىن أن النار ترفعهم حىت يكونوا  هلم ذلك

فاآلية حتتمل معنيني؛ املعىن  كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها )) ((أسفلها ـ والعياذ باهللا ـ؛ كقوله تعاىل: 

؛ املعىن الثاين أنه يرفعهم مهيب النار حىت يصلوا إىل  األول أا مبعىن احملبة أي حيبون ذلك لكن ال حيصل هلم

كلما أرادوا أن يخرجوا منها  ((ئنون فيه أن خيرجوا من النار ويريدون اخلروج ولكن يردون إليها مكان يطم

 ((قال:  واملعنيان يصفحان هم حيبون ذلك ويفعل م ما يكون طمعا يف خروجهم مث يعادون . أعيدوا فيها ))

وإذا كانوا ال خيرجون  ا بمخرجين ))وما هم منه ((بل هم فيها باقون كما قال تعاىل:  وما هم بخارجين منها ))

؛ وهذا هو الذي عليه أهل  وهم خالدون فيها أبدا دل هذا والبد على أن هي أي النار باقية أبدا وهو كذلك

؛ ولكنه قول ضعيف بل  . أن النار تفىن مبن فيها.. ؛ وحكي اإلمجاع لكن ذكر عن طائفة يسرية السنة واجلماعة

ته لصريح القرآن فإن اهللا ذكر التعبري نصا صرحيا، يف كم موضع ؟ ما تدري ؟ يف هو يف احلقيقة باطل ملخالف

إن الذين كفروا وضلوا لم يكن اهللا ليغفر لهم وال  (( ثالث مواضع، املوضع األول يف سورة النساء اقرأ اآلية ؟

إن اهللا لعن  ((ب اقرأ واملوضع الثاين يف سورة األحزا . ليهديهم طريقا إلى طريق جهنم خالدين فيها أبدا ))

ومن يعص  ((واملوضع الثالث اقرأ ؟ يف سورة اجلن قوله تعاىل:  الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا )).

أبعد هذا التصريح الواضح الصريح نقول إا غري مؤبدة ؟  . اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ))

حىت إذا  ويش الدليل ؟  ؛ التميمية كلمة ما هل هي حجازية أو متيمية ؟  نها ))وما هم بخارجين م ((وقوله:  .

؛ ما الدليل ؟ صحيح يف الواقع ما يستدل ا على أا  التميميون ال ينصبون خربها متت الشروط وتوفرت

ألن الباء عملت يف اخلرب عمال لفظيا لكن نعرف أن لغة القرآن لغة قريش وهذه طريقة القرآن قال اهللا ؛ حجازية 

؛ واخلالف بني احلجازيني  ، فعلى هذا نقول هذه حجازية ومل يقل: ما هذا بشر ما هذا بشرا )) ((تعاىل: 

؛ وعلى هذا فالباء هنا  باقون فيها بل هم وما هم بخارجين منها )) (( والتميميني ليس مبعىن ولكن بالعمل .



؛ ألن مجيع  حرف جر زائد ومعىن قولنا زائد أي أنه زائد إعرابا وليس زائدا ليس له معىن؛ بل له معىن وهو التوكيد

نسأل اهللا العافية ـ؛ عذاب مقيم  ولهم عذاب مقيم )) (( حروف الزيادة كما قال أهل البالغة تفيد التوكيد .

؛ هذا على  ففي هذه اآلية الكرمية: أن أهل النار حيبون بكل قلوم أن خيرجوا منها ل يف بلد .دائم كاقامة الرج

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا ـ على املعىن  الوجه األول الذي قلنا إن معناها حيبون ؛ ولكن لن حيصل هلم ذلك .

رجوا منها على القول بأن اإلرادة هنا مبعىن حىت يكونوا يف مكان يطمئنون أن خيلثاين ـ: أن أهل النار حيملهم  ا

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أهل النار الذين هم أهلها ال ميكن أن خيرجوا  املشيئة يعين ليس مبعىن احملبة .

ومن فوائد اآلية  وهذا خرب من اهللا عزوجل واخلرب خرب اهللا حق .وما هم بخارجين منها ))  ((؛ لقوله:  منها

ادعوا  ((؛ بل قالوا خلزنة النار:  الكرمية: أن عذاب أهل النار مقيم ـ والعياذ باهللا ـ يعين دائم فإم لن خيفف عنهم

أولم تك  ((؛ فيقولون هلم موخبني:  ؛ يوما واحدا ، خيفف ال كل العذاب ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ))

أي يف ضياع ال ينفع إىل  ما دعاء الكافرين إال في ضالل ))تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا و 

وهم يف أشد الضرورة  فإنا ظالمون )) ((ربنا أخرجنا منها فإن عدناحد أم يدعون اهللا سبحانه وتعاىل يقول: 

ذا ؛ فما بعد ه أي كونوا أذالء خاسرين وال تكلمون اخسؤوا فيها وال تكلمون )) ((إىل اخلروج فيقول اهللا هلم: 

والسارق  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  شيء ـ نسأل اهللا أن يقينا وإياكم عذاب النار ـ اخلزي والذل واإلهانة 

السارق هذه اسم مشتق من  .والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم )) 

من األمساء املوصولة وصلتها الصفة  " أل" ؛ وهلذا نقول وميقولون إنه للعم" أل ـ" السرقة واالسم املشتق احمللى ب

الصرحية السارق. فما معىن السارق ؟ السارق قال العلماء يف االصطالح هو الذي يأخذ املال على وجه االختفاء 

؛ فقولنا  ، هذا سارق الذي يأخذ املال على وجه االختفاء من ماله أو نائب مالكه من مالكه أو نائب مالكه

، ليس بسارق اصطالحا  الذي يأخذ املال خرج به من أخذ ما ليس مبال كما لو أخذ مخرا فإن هذا ليس بسارق

؛ وخرج به من أخذ حرا يعين سرق صبيا من بيت أهله فهذا ليس بسارق اصطالحا؛ ملاذا ؟  ألن اخلمر ليس مبال

؛ وقولنا من  ارقا ألن العبد مال مملوك لسيده؛ فإنه يعترب س ؛ ويدخل فيه لو سرق عبدا ولو كبريا ألنه ليس مبال

، احرتاز مما لو أخذ من غري ماله كما لو كان من غاصب يعين أن رجال غصب ماال فسرقه سارق أي  مالكه

، وإن كان يعد سارقا لغة لكن يف االصطالح ليس  سرق هذا املال املغصوب فإنه ال يعد سارقا يف االصطالح

ذ من شخص ال حرمة له إذ أنه وضع يده عليه بغري حق ؛ وقولنا عن نائبه يعين نائب ؛ ألنه أي املال أخ بسارق

؛ املهم أنه إذا أخذ املال من نائب املالك فهو سارق؛ وعلى  املالك مثل الوكيل والوصي والناظر وما أشبه ذلك

رب سارقا ؟ املال للدكان هذا فالذي يسرق من الدكاكني اليت فيها أموال للغري حيرج عليها صاحب الدكان هل يعت



؛ فإذا قال السارق أنا مل أسرق هذا املال عن  ليس لصاحب الدكان يبيعه للناس ؟ نقول نعم إنه نائب على املال

ما لو أخذه قهرا  على وجه االختفاء، على وجه االختفاء احرتازا من ، قلنا لكنك سرقته من نائب املال . مالكه

مروره يف عليه  عليه ينادي ى؛ وكذلك لو أنه أخذه وهو مال ويف يد شخص سع بافإنه ال يعد سارقا بل يعد غاص

منتهب أو خمتلص إنسان مثال وقف عند الدكان ؛ ألن هذا غري خمتفي؛ لكنه  ، هل هو سارق ؟ ال خطفه ومشى

وأتى به ، التفت صاحب الدكان  الفالنية ؟ قال نعم قال ورين إياها ةعلوكلم صاحب الدكان قال له عندك الس

،  .، طرف الدكان فذهب صاحب الدكان يأيت بالسلعة وهذا سرق من املال.فجاء به قال ال ما أريد هذا أريد.

، كيف  ، هذا خمتلص ألا التفريط من صاحب املال ؛ هل يعترب سارقا ؟ ال سرق من املال الذي يف الدكان

    ... أمانته فأنت اآلن الذيتذهب تأيت السلعة من أقصى الدكان وعندك رجل ما تدري عن 


